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 جيود األمم المتحدة في مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر
 دحية  عبد المطيف

 كمية الحقوق و العموم السياسية 

 جامعة المسيمة 
 

 ممخص
جيود منظمة األمم المتحدة لمكافحة جرائم االتجار بالبشر، وقد وّضحنا فييا  سميط الضوء عمىت إلى تيدف ىذه الدراسة

متحدة في مكافحة ىذه الجرائم، مبيّنين إسيامات الجمعية العامة لألمم المتحدة، المجمس جيود األجيزة الرئيسية لألمم ال
في مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر، كما تحدّثنا عن جيود  اإلقتصادي واالجتماعي، وكذا األمين العام لألمم المتحدة

من خالل دور منظمة اليجرة الدولية وكذلك  دة في مكافحة ىذا النمط اإلجراميالوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتح
منظمة العمل الدولية واليونيسيف، دون أن ننسى الحديث عن جيود مجمس حقوق اإلنسان في مكافحة جرائم االتجار 

 .بالبشر، وختمنا دراستنا ىذه بخاتمة تضمّنت بعض النتائج والتوصيات

 
 حدة، مكافحةاإلتجار بالبشر، جيود، األمم المت: الكممات المفاتيح

 
Résumé 

La présente étude vise à mettre en lumière les efforts de l'organisation des nations unies ainsi 

que ceux de ses principaux organes dans la lutte contre le crime de la traite des êtres 

humains, elle vise aussi à mettre au jour les contributions de l'assemblée générale des 

Nations Unies, du Conseil économique et social, et du Secrétaire général de l'ONU dans la 

lutte contre ce crime. Nous traitons aussi les efforts des institutions spécialisées des Nations 

Unies telles que l 'Organisation internationale pour les migrations, l’Organisation 

internationale du Travail et l'UNICEF  dans leur lutte contre ce crime, ainsi que  les efforts 

déployés par le Conseil des droits de l'homme pour  lutter contre la traite des êtres humains . 
En guise de conclusion nous présentons les résultats et recommandations proposés.  

 

Mots clés : Les Nations Unies, la lutte, la traite des êtres humains. 
 
 

Abstract 
The present study aims to highlight the efforts of the United Nations in its fight against human 

trade. It also aims to shed the light on the efforts of the United Nations principal organs in 

fighting against this crime. Contributions of the General Assembly of the United Nations, the 

Economic and Social Council, as well as the General Secretary of the UN in the fight against 

crimes of human trade are also discussed as well as the efforts deployed by the specialized 

agencies of the United Nations, as the International Organization for Migration, the 

international Labour Organization and the UNICEF in addition to the efforts of Human 

Rights Council. Some findings and recommendations were the conclusion of our study.  

 

 Keywords: Efforts, United Nations, human beings trade.  
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 :مقدمة
لقد شيد القرن الماضي شكاًل جديدًا من أشكال 

ىذه  ضحتأ، حيث (4)تجار بالبشرالعبودية وىو اإل
أكبر بل  ،من أشكال الجريمة المنظمةشكال  يمةجر ال

بحسب إحصائيات ) تجارة غير شرعية في العالم
مكتب األمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة 

 33يبمغ  دخالً  الجريمةىذه  در  تُ  حيث المخدرات
ه در  خل الذي تُ بذلك الد   دوالر سنويا، منافسةً  مميار

كل عام آالف  ويقع ،تجارة األسمحة والمخدرات
األشخاص ضحايا في أيدي الميربين في بالدىم 

حيث أن   ،الضحايا النساء ثمثي وتمثل ،وفي الخارج
، (تجار بالبشرمميون شخص ضحايا لإل 3.1ىناك 

أرباح (  ILO) عمل الدوليةوقّدرت منظمة ال
مميار  32 بحوالياستغالل النساء واألطفال جنسيًا 

دوالر سنويًا، فيما قّدرت أرباح العمالة اإلجبارية 
مميار دوالر سنويًا، وذلك في تقرير ليا  33 بحوالي

ثمن "والذي يحمل عنوان  3002عائد لمعام 
من ضحايا % 22 أّكدت المنظمة أن  كما  ،(3)"اإلكراه

ستغالل التجاري اإلجباري لمجنس ىم من النساء اإل
ماليين إنسان في العالم  3 حوالية ثم   والفتيات، وأن  

ل نقَ مميون طفل، ويُ  4.3تجار بيم، بينيم سنويًا لإل
ألفًا من الضحايا إلى  10ألفًا و 11ما يتراوح بين 

و إزاء كل ىذه  ،(3)الواليات المّتحدة األميركية سنوياً 
ما : المخيفة يجدر بنا طرح التساؤل التالي  األرقام

الذي تبذلو األمم المتحدة لمحّد من جرائم اإلتجار 
بالبشر؟ و ما مدى فعالية جيودىا في مكافحة ىذا 

 الّنمط اإلجرامي الخطير؟ 
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية إرتأينا تقسيم بحثنا 

 :ىذا إلى مبحثين وفق مايمي
األمم المتحدة في جيود أجيزة : المبحث األول

 .مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر

جيود الوكاالت المتخصصة : المبحث الثاني
التابعة لألمم المتحدة في مكافحة جرائم اإلتجار 

 .بالبشر

 

جيود أجيزة األمم المتحدة في : المبحث األول
 مجال مكافحة اإلتجار بالبشر 

إلسيامات الجمعية  (المطمب األول)نخّصص 
 مم المتحدة في مكافحة اإلتجار بالبشر، العامة لأل

دور المجمس اإلقتصادي ل (المطمب الثاني) ونترك
واإلجتماعي ومجمس حقوق اإلنسان في مكافحة 

( المطمب الثالث)، عمى أن نخّصص اإلتجار بالبشر
لمتطر ق لدور األمين العام لألمم المتحدة في مكافحة 

 .اإلتجار بالبشر
الجمعية العامة في  إسيامات: المطمب األول

 مكافحة اإلتجار بالبشر
إعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة جرائم 
اإلتجار بالبشر واحدة من أىم التحديات التي ينبغي 
السعي لمقضاء عمييا، وتجّمى ذلك سواء من خالل 
إبرام اإلتفاقيات لمكافحة اإلتجار بالبشر أو من 

تصب في خالل إصدار القرارات والتوصيات التي 
خانة مكافحة ىاتو الجرائم أو من خالل عقد 

 .اإلجتماعات و المنتديات
إسيامات الجمعية العامة في إبرام : الفرع األول

 اإلتفاقيات لمكافحة اإلتجار بالبشر 
لقد أولت الجمعية العامة لألمم المتحدة عناية 
كبيرة بمسألة مكافحة اإلتجار بالبشر، و ذلك من 

يات تتعمق بمكافحة ىذه الجرائم خالل إبرام إتفاق
سواء من خالل مكافحة اإلتجار بالبشر مباشرة أو 
من خالل كونيا إحدى مظاىر اإلجرام المنظم أو 
عمى اعتبارىا ماس ًة بفئات معينة تشمل خصوصا 
المرأة و الطفل ومن بين أىم ىذه اإلتفاقيات نجد ما 

 :يمي
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ة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريم -(أ
 :0222المنظمة عبر الوطنية لعام 

حظرت إتفاقية األمم المتحدة حول الجريمة      
المنظمة أعمال اإلستغالل و اإلسترقاق التي تدخل 

وقد تضّمنت ىذه  (1)رفي مفيوم اإلتجار بالبش
 :اإلتفاقية تجريم أربعة أنماط من السموك وىي

 .اإلشتراك في جماعة أو تنظيم إجرامي -
 .الغسل األمو  -
 .الرشوة و الفساد -
 . (1)عرقمة سير العدالة -

9191إتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعام  -(ب
(6) : 

صدرت إتفاقية األمم المتحدة  4292في عام 
بشأن إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء، و ألزمت 
ىذه اإلتفاقية في مادتيا السادسة الدول األطراف 

ورية لضمان إلغاء بضرورة إتخاذ اإلجراءات الضر 
 .  (9)تجارة النساء واستغالل الّدعارة

9191إتفاقية حقوق الطفل لعام  -(ج
(9) : 
عد ة  4222عالجت إتفاقية حقوق الطفل لسنة 

مسائل من أجل مكافحة اإلتجار باألطفال، وكان 
طبيعيًا أن تتعّرض ىذه اإلتفاقية لمكافحة بغاء 

 31المادة  األطفال واستغالليم جنسيًا، حيث نّصت
منيا عمى أن تتعّيد الدول األطراف بحماية الطفل 
من كل أشكال اإلستغالل الجنسي واإلنتياك الجنسي 
من خالل تشريعاتيا الداخمية أو من خالل التعاون 
الثنائي و الجماعي مع باقي الدول وذلك من أجل 
حماية الطفل في أي مكان في العالم من إجباره عمى 

ط جنسي غير مشروع، بما في ذلك القيام بأيِّ نشا
الد عارة و كافة الممارسات الجنسية األخرى غير 
المشروعة، وكذلك منع وحماية الطفل من استخدامو 
في العروض والمواد اإلباحية الّداعرة، وذلك عن 
طريق شرائط الفيديو، أو الصور، أو عن طريق 
اإلنترنت، كما حّرمت الكثير من األفعال لعّل أىميا 

 (2)ماية الطفل من اإلتجار تحت ذريعة التبنيح
وكذا  (40)وحماية األطفال من اإلستغالل اإلقتصادي

 . (44)حظر تجنيد األطفال
اإلتفاقية الدولية الخاصة بحظر اإلتجار في  -(د

9191األشخاص واستغالل دعارة الغير لعام 
(90): 

حظرت ىذه اإلتفاقية أفعال اإلتجار بالنساء سواء 
ستغالل الجنسي أو ألغراض الّدعارة، بقصد اإل

وألزمت الدول بالّتحرك لمقضاء عمييا من خالل 
مساعدة ضحايا اإلتجار بالنساء وحمايتو، وكذا سّن 
التشريعات والقوانين التي تّتفق أحكاميا مع األحكام 
الّدولية الخاصة بمنع ومكافحة اإلّتجار بالنساء، 

عادة ضحايا اإلتجار إلى أوطانيم، ك ما أعطت وا 
اإلتفاقية السمطات المختصة وبعد التشاور مع 
جمعيات أرباب العمل والعمال إذا وجدت، إمكانية 
استبعاد بعض قطاعات اإلستخدام من نطاق تطبيق 
ىذه اإلتفاقية، حيثما يعتري تطبيق أحكاميا بعض 

ا، عارة عمومً الد   اإلتفاقيةىذه  حّرمتُ الصعوبات، و 
الّدعارة عارة القسرية و الدّ دون أدنى تفرقة بين 

 .   اإلختيارية

البروتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل  -(ه
بخصوص بيع األطفال ودعارتيم والصور الخميعة 

 .0222لعام 
أحد أىم اآلليات  (43)ُيعتبر ىذا البروتوكول

والصكوك التشريعية الدولية الّصادرة في إطار 
خاصة مكافحة عمميات اإلتجار بالبشر وبصفة 

أّن ىذا البروتوكول قد أتى  كما، الواقعة عمى الطفل
ليساىم في تحقيق أغراض إتفاقية حقوق الطفل 

 .وتنفيذ أحكاميا
أشار البروتوكول في مقدمتو إلى اعتبار الدول 

القضاء عمى بيع األطفال واستغالليم  األطراف أن  
في البغاء وفي المواد اإلباحية سيتيّسر باعتماد نيج 

والتي  ،يتصّدى لمعوامل المساىمة في ذلكجامع 
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تشمل التخم ف والفقر والتفاوت في مستويات الّدخل 
واليياكل اإلجتماعية واإلقتصادية الجائرة واليجرة 

مسؤولة من جانب الكبار والتمييز والممارسات الال  
والممارسات التقميدية والنزاعات المسّمحة وكذا 

وكول أّن القضاء عمى اإلتجار باألطفال، ورأى البروت
 .  بىذه المشكمة سيتيّسر بمعالجة ىذه األسبا

، قمع ومعاقبة اإلتجار بروتوكول منع -(و
( باليرمو)باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال 

0222لعام 
(99). 

التفاقية األمم  كّمالً عتبر بروتوكول باليرمو مُ يُ 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 

، كما يتعّين (41)بيا ، لذا يجب تفسيره مقترنا3000
تطبيق أحكام ىذه اإلتفاقية عمى ىذا البروتوكول مع 
ما يقتضيو الحال من متغيرات مالم ينص عمى 
خالف ذلك، وعند اإلمعان في ديباجة البروتوكول 

أّن الجمعية العامة واقتناعا منيا بأّن "نالحظ عبارة 
تحدة ببروتوكول دولي لمنع استكمال إتفاقية األمم الم

وقمع ومعاقبة اإلتجار سيفيد في منع ومكافحة ىذه 
 ".(41)الجريمة

إسيامات الجمعية العامة في مجال : الفرع الثاني
  (99)والتوصياتالقرارات 

تعزيًزا لجيودىا المبذولة في مجال مكافحة 
اإلتجار بالبشر، أصدرت الجمعية العامة لألمم 

ت تصب كميا بشكل أو بآخر في المتحدة عد ة قرارا
خانة مكافحة ىذا الّنمط اإلجرامي، ويمكننا أن نذكر 

 00المؤرخ في ( 939-89)في ىذا الّصدد القرار 
تعزيز التعاون الدولي "والُمعنون ب  0223ديسمبر 

" في منع اإلتجار بالبشر ومكافحتو وحماية ضحاياه
 والذي تّم فيو مطالبة الدول األعضاء في المنظمة
بتيسير ودعم التعاون الدولي لمنع ومكافحة اإلتجار 
بالبشر ومعالجة ضحاياه، واعتمدت دلياًل لمناقشة 
ىذه الظاىرة، ُطرح في مؤتمرىا الحادي عشر لمنع 

( تايمندا)الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في بانكوك 
3001أبريل  32-42في الفترة من 

 ر، وكذا القرا(42)
بشأن  0226ديسمبر  91في  المؤرخ( 69-999)
والذي فيو تّم اإلقرار بأن  " اإلتجار بالنساء والفتيات"

اإلتجار بالبشر ال سيما النساء والفتيات بات يشكل 
عمى الدول بذل العناية المطموبة ، ىاجسًا كبيراً 

في (919-63)لمقضاء عميو باإلضافة إلى القرار 
 تحسين تنسيق الجيود"بعنوان  0221جانفي  03

والذي أحاط " المبذولة لمكافحة اإلتجار باألشخاص
عناية الدول بضرورة الّسعي الحثيث والعمل الدؤوب 
من أجل دعم مسيرة و منظومة األمم المتحدة فيما 
يتعّمق بمكافحة اإلتجار بالبشر، كل ىذه القرارات 
وغيرىا صدرت بمناسبة تعزيز الجيود المبذولة وحث 

ة عمى اإللتزام بمعايير الدول أعضاء األمم المتحد
مكافحة اإلتجار بالبشر عمى الّصعيد العالمي وكذا 

 .األصعدة الوطنية
ومن ناحية ثانية أولت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة إىتمامًا بموضوع اإلتجار باألعضاء البشرية 
كأحد صور اإلتجار بالبشر من خالل تبني القرار 

ر بشأن منع ومكافحة اإلتجا 411-12رقم 
باألعضاء البشرية والمعاقبة عميو والذي تّم اعتماده 

، حيث تضّمن حث الدول 3001ديسمبر  30في 
األعضاء عمى اّتخاذ التدابير الاّلزمة لمنع ومكافحة 
ومعاقبة واستئصال األعضاء البشرية و اإلّتجار بيا 

 .(42)عمى نحو غير مشروع
إسيامات الجمعية العامة في مجال : الفرع الثالث

  اإلجتماعات و المنتديات 
ُبغية تحسين سبل التنسيق بين الدول والمنظمات 
في سبيل القضاء عمى اإلتجار بالبشر، تقوم 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بعقد الورشات 
والمنتديات التي تسيم في تطوير استراتيجية مكافحة 
ىذه الجريمة، فعمى سبيل المثال قد أجرت الجمعية 



 4102جوان   - 83عدد                                          االقتصاد واإلدارة والق انون فيالتواصل  
 

432 

 

مناقشة ىامة  3002جوان  3مرة في  العامة ألول
بشأن اإلتجار بالبشر، حيث أك د فييا رئيس الجمعية 

أن و بالر غم من " ميغيل ديسكوتو بروكمان"السيد 
االتفاقات والمبادرات المدعومة من طرف األمم 
المتحدة فإن  ثمة ىوة واسعة بين رسالة القانون 

ىذه ، كما أك دت (30)والوضع عمى أرض الواقع
المناقشة عمى أن  أحد الشروط الُمسبقة الجوىرية 
لنجاح جيود مكافحة اإلتجار بالبشر ىو التعاون 
عمى أوسع نطاق ممكن فيما بين الدول األعضاء 
والمنظمات الدولية ذات الّصمة والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص ُبغية منع االتجار بالبشر والحماية 

ة دول إلى دعت عد  ما منو وكذا مالحقة مرتكبيو، ك
 العمل عالمية لدعم التنفيذ الفع  خطة وضع 

 االتجارلبروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع 
 باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال المكمل

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  التفاقية
من الممكن  وأنّ أت الجمعية العامة ور  عبر الوطنية

ذه عمى التدابير العممية التي العمل ى خطة أن تنص
 ينبغي أن تتخذىا الدول األعضاء لمعالجة األوضاع

ومكافحتو  بالبشر تجارتجعل الناس عرضة لإل التي
ويمكن أن يستند إطار خطة العمل  ،وحماية الضحايا

 ىذه إلى العناصر الثالثة لمكافحة االتجار بالبشر
ن ويمك ،المنع والحماية والمالحقة القضائية وىي

 .(34)النظر أيضا في عنصر رابع يتعمق بالشراكة
ا ميما في الجمعية العامة أيضا دورً  ديوتؤ 

 تجارتنسيق اإلجراءات الدولية لمكافحة اإل
وتيسير التنفيذ الفعال لكل من  ،باألشخاص

 مكافحة تجار باألشخاص وبروتوكولبروتوكول اإل
ريب المياجرين عن طريق البر والبحر والجو، تي

لمكافحة الجريمة  مين التفاقية األمم المتحدةالمكم
طمبت ، فقد 3000المنظمة عبر الوطنية لعام 

 العام األمين من 14/420 الجمعية في القرار

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إدخال 
تحسينات عمى فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت 

سيق تعزيز التعاون والتن الذيُ أنشئ حديثا، من أجل
تمع الدولي بنيج كمي وشامل إزاء لمجوتيسير أخذ ا

 .(33)باألشخاص تجارمشكمة اإل
 الذي نت الجمعية العامة المقرر الخاصعي   كما

في استخداميم و  وبغائيمبيع األطفال  بقضايا ىعني
ستنتاجاتو حول ال تقارير وقد وضع ،المواد اإلباحية

إجراء  بعثات المراقبة من أجل ىجر أو  ،كثيرةقضايا 
 عبر العالم طقامنالكثير من الفي  مسح لمحوادث

 ل وقد م استشارات، وىو ُينّسق مع ورش العمكما أقام 
مباشرة أو عن طريق  إّما المنظمات غير الحكومية

قام  4222في عام ، و (33)مركز حقوق اإلنسان
استغالليم في بيع وبغاء األطفال و بالمقرر الخاص 

  تقريرالعداد دراسة وا  جراء إبالمواد اإلباحية 
(E/CN.4/1999/71/Add.1 ) ُص أساسا خصّ الم

، أّكد باألطفال في منطقة جنوب شرق آسيا لالتجار
ست دول من شبو الجزيرة في جنوب شرق  نّ أ فيو

الصين، وكمبوديا، ميانمار وفيتنام والوس )آسيا 
ُتعتبر منطقة نشطة من طرف عصابات ( وتايالند

 .(31)ألطفالا تجار في النساء واإل
ر قر  مُ ت الجمعية العام لألمم المتحدة نكما عي  

 المرأة وأسبابو ونتائجو خاص بشأن العنف ضد
وذلك عمى اعتبار أّن الكثير من حوادث العنف )

ويرّكز  ،(ضد النساء تكون بمناسبة اإلتجار بين  
نساء، عن ال عمى الفتيات فضالً  واليتوالمقرر في 

يع بب لمقرر الخاص المعنيميام مشابية إلى ا لوو 
 كوماراسوامي السيدة راديكاتشغل و  ،األطفال

(Radhika Coomaraswamy) (سري النكا )
 41نشرت وقد  ىذا المنصب،  4221منذ عام 

أنشأت الئحة ، 4221في عام و  ًا حتى اآلن،تقرير 
 أن   مؤّكدة فيياعتداء الجنسي اإلتضم جميع أشكال 
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في جميع  عتداء الجنسيالشابات يتعّرضن لإل النساء
 في تقريرىا زترك   4221عام  فيو  ،المجتمعات

عمى العنف المنزلي وعمى الضحايا من القوات 
 .(31)الفتيات المسمحة، بما في ذلك الشباب

دور المجمس اإلقتصادي : المطمب الثاني
واإلجتماعي ومجمس حقوق اإلنسان في مكافحة 

 اإلتجار بالبشر
بين أىم أجيزة األمم  عمى اعتبار أن يما من

المتحدة التي ليا باٌع كبير في حماية حقوق 
 واالجتماعياإلنسان، فإّن المجمس اإلقتصادي 

ومجمس حقوق اإلنسان يقومان بدور كبير ال يمكن 
إغفالو في مكافحة اإلتجار بالبشر، لذا فإّننا  
سنحاول من خالل ىذا المطمب التطر ق ليذا الدور، 

طرق بداية إلى دور المجمس وعميو فإّننا سنت
اإلقتصادي واإلجتماعي في مكافحة اإلتجار بالبشر 

عمى أن نتطّرق بعد ذلك إلى دور  (الفرع األول)
مجمس حقوق اإلنسان في مكافحة اإلتجار بالبشر 

 . (الفرع الثاني)
دور المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي : الفرع األول

 في مكافحة اإلتجار بالبشر
وبتفويض من  -جياز الذي يقوماعتباره الب

بتنسيق الجيود  -الجمعية العام لألمم المتحدة
اإلقتصادية واإلجتماعية لألمم المتحدة ووكاالتيا 
المتخصصة ويتولى تقديم التوصيات فيما يخص 
المسائل المتعمقة بالتنمية والتجارة الدولية والثروات 
الطبيعية وحقوق اإلنسان ووضع المرأة والسكان 

وعدد آخر من المشاكل  (31)فحة الجريمةومكا
اإلقتصادية واإلجتماعية، فإن  لممجمس إسيامات 
عديدة فيما يخص مكافحة اإلتجار بالبشر باعتبارىا 
إحدى الجرائم الدولية، ونظًرا لما ُتخمِّفو من مشكالت 

، وحول ما قام بو المجمس واجتماعيةإقتصادية 
 .لى ما يمييمكن التطرق إ واالجتماعياإلقتصادي 

إصدار القرارات ذات العالقة بمكافحة اإلتجار :أوال
 بالبشر

المقدم إلى  (39)يمكن الحديث عن مشروع القرار
المجمس اإلقتصادي من طرف ممثل بيالروس، 
والذي تبن اه المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي فيما 

 بصورة تنفذ أن الدول عمى جميع د فيو أن  بعد وأك  

اإلقتصادي واإلجتماعي  لسلمجا ارقر  أحكام تامة
 عمى الدولي التعاون تعزيز’’ المعنون 39/3001

 وحماية ومكافحتو باألشخاص االتجار منع

 والمنظمات الحكوماتكما دعا المجمس   ‘‘ضحاياه

 أن المدني تمعلمجا ومنظمات والدولية اإلقميمية

 اإلقتصادية العوامل أمور، جممة ضمن تعالج،

 وُتشجع باألشخاص اإلتجار تنّمي يالت واإلجتماعية

لى عميو، اإلتجار  ضحايا تأىيل إعادة تكفل أن وا 
 ما توفير خالل من واجتماعيا، ونفسيا بدنيا بالبشر

 :يمي

 .باألشخاص اإلتجار الالئق لضحايا اإلسكان -
 بحقوقيم يتعمق فيما وبخاصة والمعمومات المشورة -

 ألشخاصبا اإلتجار لضحايا يمكن بمغة القانونية

 .فيميا

 .والمادية ليم والنفسية الطبية المساعدة -

 .ليم والتدريب والتعميم العمالة فرص -
تشكيل فريق عمل معني باإلتجار باألطفال : ثانيا

 وبغائيم
جتماعي لألمم قتصادي واإلالمجمس اإلشّكل 

بالتنسيق مع مجمس حقوق اإلنسان فريق  المتحدة
باألطفال  باالتجار يالفريق العامل المعنعمل ُيدعى 

دراسة  عن مسؤوالً  ىذا األخيروقد كان  ئيم،وبغا
توصيات  وتقديم اإلستغالل الجنسي لألطفال مسألة

وقد صّوت  الظاىرة، من أجل القضاء عمى ىذه
قرار تحت عنوان عمى  4223عام في الفريق 

استخداميم في و  لمنع بيع األطفال برنامج عمل"
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قائمة من  برنامجاليحدد و ، " بغاء والمواد اإلباحيةال
مستقبل المبادرات في  المبادئ التوجييية التي تحكم
التي  األىدافتوضيح ىذا المجال، باإلضافة إلى 

 .(32)ياتحقيقب تمتزمأن الدول األعضاء  ينبغي عمى
في  (01)دور مجمس حقوق اإلنسان: الفرع الثاني

 مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر
حقوق اإلنسان التي َيخُمُف المجمس لجنة 

، و العضوية 3001مارس  41أعماليا في  اختُتمت
في المجمس مفتوحة أمام كل الدول األعضاء في 

دولة تنتخب من  19األمم المتحدة، ويتأل ف من 
أغمبية أعضاء الجمعية العامة باإلقتراع السري 
المباشر ويستند في عضويتو إلى الت وزيع الجغرافي 

 3والية الدول األعضاء لمدة  العادل، تمتد فترة
سنوات ويقع مقر المجمس في جنيف  ويجتمع 

ا عمى طمب من أحد طوال العام بناءً  بانتظام
  .(30)أعضائو يحضى بتأييد ثمث أعضاء المجمس

إن  من بين أىم الميام الُمسندة إلى مجمس حقوق 
منذ إنشائو ، استخالف لجنة حقوق  (34)اإلنسان

مم المتحدة في جميع مياميا اإلنسان التابعة لأل
، ولعل  من أبرز ىذه الميام ىو (33)ومسؤولياتيا

تشجيع الدول عمى تنفيذ تعيداتيا تجاه مسألة حقوق 
اإلنسان وجميع المسائل المرتبطة بيا، وكذا تقديم 
توصيات تيدف إلى تطوير القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، وبالفعل فقد قّدم مجمس حقوق اإلنسان 

فريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل ال
خالل دوراتو من الثالثة إلى الثامنة التي عقدت فيما 

، توصيات بشأن 3040و ماي  3002بين ديسمبر 
منع اإلتجار بالبشر وال سيما النساء واألطفال في 

التي كانت قيد الدراسة  21بمدا من البمدان ال 91
يف الجيود من قبل ُمشّدًدا عمى ضرورة مواصمة تكث

 .(33)الدول بغية منع اإلتجار بالبشر وحماية ضحاياه

وقد اعتمد المجمس في دورتو السابعة القرار 
بشأن حقوق الطفل، الذي يدعو جميع الدول  9/01

إلى اتخاذ جميع التدابير الاّلزمة لمقضاء عمى 
لى زيادة التعاون لمنع  اإلتجار باألطفال وتجريمو، وا 

اإلتجار باألطفال وتفكيكيا، وتمبية إنشاء شبكات 
مجمس عمى الطمب  كما ،(31)احتياجات الضحايا

المقرر الخاص إجراء مزيد من من حديد وجو الت  
التحميل لألسباب الجذرية لبيع األطفال وبغاء 

التي تنطوي عمى مواد  مختمف األفعالاألطفال و 
ألطفال، ودراسة جميع العوامل التي تسيم لإباحية 

ظاىرة، وتقديم توصيات بشأن الطرق ال هىذ في
المقرر  طمب من تيا، كماومكافح ياالعممية لمنع

الخاص أيضا الحصول عمى معمومات أو شكاوى 
مبروتوكول اإلختياري لبشأن انتياكات مزعومة 

التفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفال 
ل بَ من قِ  3000ودعارتيم والصور الخميعة لعام 

 .(31)و األفراد لحكومية والحكوماتالمنظمات غير ا
 1/8كما اعتمد المجمس في دورتو التاسعة القرار 

بشأن حقوق المياجرين شّجع فيو الدول عمى ضرورة 
سن قوانين واتخاذ التدابير بغية مكافحة اإلتجار 

، كما واصل المجمس اعتماد (31)بالمياجرين وتيريبيم
اإلنسان من طرف لجنة حقوق  (39)المقررين المعينين

، وقام بتعيين مقرر ثالث خاص معني (سابقا)
بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابيا وعواقبيا 

، 3009سبتمبر  32المؤرخ في  9/99 بموجب قراره
رون الثالثة عد ة توصيات  وقد أصدر ىؤالء الُمقرِّ
فيما يخص الميام الُمسندة ليم، فعمى سبيل المثال 

عني باإلتجار باألشخاص أوصى المقرر الخاص الم
بأن تقوم الدول بتأمين  (32)وبخاصة النساء واألطفال

إستفادة جميع ضحايا اإلتجار بالبشر من الدعم 
والمساعدة المتخصصين بغض النظر عن وضعيم 
بالنسبة لقوانين اليجرة، وأوصى أيضا أال  يكون 
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لمتدابير المتخذة لمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحتو 
ر سمبي عمى حقوق اإلنسان الذين وقعوا أي  تأثي

ضحية لو وعمى كرامتيم، كما أوصى بإنشاء ىيئات 
رصد إقميمية يمكن أن تقوم بانتظام باستعراض تنفيذ 
الصكوك المعيارية وخطط العمل وتقديم التوصيات، 

أن يقوم  1/41كما قد طمب المجمس في قراره 
 المقرر الخاص المعني بأشكال الرِّق لدى أدائو
لميامو بطمب وتمقي وتبادل المعمومات عن أشكال 
الرِّق المعاصرة مع الحكومات، وىيئات المعاىدات، 
واإلجراءات الخاصة والوكاالت المتخصصة 
والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير 
الحكومية، وغيرىا من المصادر المعنية، بما فييا 

     .(32)المعمومات المتعمقة بممارسات الرِّق
دور األمين العام لألمم المتحدة في : المطمب الثالث

  مكافحة اإلتجار بالبشر
يتجّمى دور األمانة العامة لألمم المتحدة في 
مكافحة اإلتجار بالبشر من خالل التقارير التي 
يقدميا األمين العام لألمم المتحدة بين الفينة 
واألخرى، وذلك بيدف الحّث عمى مكافحة ىذا النمط 

إلجرامي الذي استشرى مؤّخرًا بشكل الفت لالنتباه، ا
وكذا من خالل ما يقوم بو مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة التابع لألمانة العامة 

 .  لمكافحة ىذه الجريمة باعتبارىا جريمة منّظمة
تقارير األمين العام لألمم المتحدة : الفرع األول

 لمكافحة اإلتجار بالبشر
قوم األمين العام لألمم المتحدة بتقديم تقاريره إلى ي

 -3009مختمف أجيزة األمم المتحدة، ففي عامي 
قّدم األمين العام لألمم المتحدة عددا من   3002

لى المجمس  التقارير إلى الجمعية العامة وا 
اإلقتصادي واإلجتماعي تتناول موضوع اإلتجار 
بالبشر وتتضمن توصيات لمنعو وحماية 

، فيناك مثاًل التقرير الرابع لألمين العام (10)اياهضح

 ( A/63/215) المتعمق باإلتجار بالنساء والفتيات
والذي يسمط الضوء  3002أوت  1المنشور في 

عمى حقيقة أن  اعتماد نيج شامل متعدد 
الجنسية ويشمل  االعتباراتالتخصصات يراعي 

ذوي الّصمة ىو أمر جميع أصحاب المصمحة و 
من أجل إحراز تقد م في منع ومكافحة  ضروري

أم ا تقرير األمين العام  ،(14)اإلتجار بالنساء والفتيات
بشأن القضاء عمى جميع أشكال التمييز والعنف ضد 

فقد وّجو فيو اإلنتباه  (E/CN.6/2007/2)الطفل 
ما إلى ما تخضع لو الفتيات أثناء حاالت النِّزاع و 

بما في ذلك اإلتجار بعد النِّزاع من تمييز وعنف 
 .بين

كما قّدم األمين العام تقريرا بشأن تحسين تنسيق 
 (13)الجيود المبذولة لمكافحة اإلتجار باألشخاص

كّرر فيو التأكيد عمى الدور اليام الذي تقوم بو 
الجمعية العامة في تنسيق العمل الدولي لمكافحة 

ول اإلتجار بالبشر، و تيسير الت نفيذ الفع ال لبروتوك
باليرمو ىذا ناىيك عن الدِّراسات الُمقد مة من طرف 
األمين العام بين الفينة واألخرى والتي تخص 

 ،(13)مواضيع ليا عالقة مباشرة باإلتجار باألشخاص
تجار بالبشر، افتتح لمساعدة ضحايا اإل سعياً و 
، 01/40/3040في  ألمين العام لألمم المتحدةا

لمتبرعات لضحايا  ياإلستئمانصندوق األمم المتحدة 
وىو واحد من أىم عناصر ، تجار باألشخاصاإل

خطة عمل األمم المتحدة العالمية الجديدة لمكافحة 
تجار باألشخاص التي اعتمدتيا الجمعية العامة اإل

3040 جويميةفي 
ويقدم الصندوق معونات  ،(11)

إنسانية ومساعدات قانونية ومالية إلى ضحايا 
الضحايا  من قاذ المزيدإنتجار بالبشر بيدف اإل

 .ومساندتيم مع توسيع نطاق المساعدة التي ينالونيا
في جتماع خاص لمجمعية العامة إفي و 

الدول  األمين العام لألمم المتحدة ، دعا3/1/3043
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البشر بتجار األعضاء إلى زيادة جيودىا لمنع اإل
عندما " :وقال خالل النقاش، وحماية ضحاياه

عمينا  ،يديدات واألسمحةت  بون اليرِّ يستخدم المُ 
األمين ، كما شّدد "ستجابة بالقوانين والمحاكماتاإل

في تصريحاتو عمى ضرورة أن تعالج البمدان  العام
تجار بالبشر مثل العوامل المختمفة التي تؤدي إلى اإل

 ،الفقر الذي يرغم األسر عمى بيع أطفاليا لمميربين
المرتبطة  كما أشار إلى اليجرة بوصفيا أحد العوامل

بيذه القضية، مما يتطمب من الدول اتخاذ إجراءات 
 .(11)بشأن السياسات التي تعالج الوضع

جيود مكتب األمم المتحدة لممخدرات  :الفرع الثاني
      (UNODC) والجريمة 

ُيعتبر مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة جيازا تابعا لألمانة العامة لألمم المتحدة، 
مقر ه في مكتب األمم المتحدة في فيينا، تأس س عام 

من خالل اندماج برنامج األمم المتحدة  4229
لممراقبة الدولية لممخدرات ومركز منع الجريمة 
الدولية التابع لألمم المتحدة، وأصبحت تسميتو 
مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، 

و في استراتيجيتو وقد تّم تحديد أىداف ومجاالت عمم
، حيث تتمثل ميمتو في 3044-3002لمفترة 

مساعدة الدول األعضاء عمى تحقيق األمن والعدالة 
لمجميع من خالل جعل العالم أكثر أمنا من 
المخدرات والجريمة واإلرىاب وبما أّن مكافحة 
الجريمة ىو واحد من األىداف اإلنمائية لأللفية، فإّن 

مجموعة من الصكوك المكتب يسترشد في عممو ب
 . (11)القانونية الدولية

يسعى المكتب لمكافحة جرائم اإلتجار بالبشر 
وذلك عمى اعتبارىا تشكل جرائم عبر وطنية تدخل 
ضمن استراتيجيتو لمكافحتيا، حيث يساىم المكتب 
في مساعدة الدول في جيودىا الرامية لمكافحة 
، اإلتجار بالبشر وحماية الضحايا ومالحقة الجناة

كما يساعد المكتب الدول في تشريع قوانين 
شاممة لمكافحة اإلتجار بالبشر  (19)واستراتيجيات

والمساعدة في تنفيذىا ويقّدم المساعدة من خالل 
تطوير القدرات والخبرات المحمية واألدوات الاّلزمة 
لتشجيع التعاون الّدولي في التحقيقات والمالحقات 

أّنو ىذا الّصدد إلى  القضائية، وحسُبنا أن نشير في
وبالتعاون مع شركاء دوليين في مكافحة اإلتجار 
بالبشر، تمّكن المكتب من وضع قانون نموذجي 
لمساعدة الدول األعضاء في صياغة تشريعاتيا 
الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر، ويتكيف ىذا 
القانون مع احتياجات كل دولة بغّض النظر عن 

يا اإلجتماعية واإلقتصادية تقاليدىا الوطنية أو ظروف
والثقافية والجغرافية، كما ال يغطي مسألة تجريم 
اإلتجار بالبشر فقط بل جوانب مختمفة لمساعدة 
قامة تعاون فّعال بين الدول والمنظمات  الضحايا وا 

 .  (12)غير الحكومية
ذ المكتب مشاريع في ما يزيد عمى ثمانين نفِّ ويُ 

ا الوسطى والشرقية وأوروب بمًدا في أفريقيا وآسيا
 ويعمل بشكل وثيق ،والشرق األوسط وأمريكا الالتينية

مع السمطات الوطنية من أجل وضع سياسات 
نشاء  وخطط عمل لمكافحة االتجار باألشخاص وا 

وشمل ىذا العمل إطالق  ،زمة لذلكنى التحتية الالّ البُ 
باليرمو لمنع  بروتوكول إطار العمل الدولي لتنفيذ

ة اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء معاقبة ومكافح
أكتوبر  2في نيويورك يوم  3000واألطفال لعام 

وىو ثمرة عمل  - العمل ىذا عتبر إطارويُ  ،3002
طائفة واسعة من الييئات المشاركة في مكافحة 

أداة لتقديم المساعدة  -باألشخاص االتجار
ا لغرض دعم الدول دت خصيصً تمالتقنيةُ أع

إجراءات عممية لتيسير تنفيذ  اتخاذ األطراف في
 .(12)تجار باألشخاصبروتوكول اإل
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يمكن اإلشارة إلى أّن أىم مبادرة ساىم فييا 
المكتب ُبغية مكافحة اإلّتجار بالبشر، ىي المبادرة 

والتي  UN.GIFTالعالمية لمكافحة اإلتجار بالبشر 
تضم كل الفئات في القطاع الخاص والمجتمع 

و كذا الرأي العام، مّتخذة  المدني ووسائل اإلعالم
القمب األزرق شعاًرا ليا، ويتقّمد المكتب ميمة القيادة 
لفريق من الوكاالت والمنظمات الدولية التابعة لألمم 
المتحدة وغيرىا من المنظمات األخرى التي تسعى 

 .(10)لمكافحة اإلتجار بالبشر
وفيما يتعّمق بتيريب المياجرين و اإلتجار بيم، 

تقريًرا حول الجريمة  3001ب في عام نشر المكت
المنظمة واليجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى 
أوروبا، تطر ق فيو لتتّبع الروابط بين اليجرة غير 
المشروعة و شبكات اإلجرام المنّظم وطريقة عمل 

بالتعاون مع  -ىذه الشبكات، كما أّسس المكتب 
اسمو برنامجا   -شركائو في مكافحة اإلتجار بالبشر

(l.Map ) مخّصص لتبادل المعمومات و التحميالت
بشأن تدفقات اليجرة، ىدفو األساسي ىو دعم 
الجيود المبذولة لمكافحة تيريب المياجرين واإلتجار 
بيم عمى المستويات الدولية واإلقميمية في إفريقيا 

، كما ُيطوِّر المكتب  (14)والشرق األوسط و أوروبا
األوروبول وبتمويل من بالتعاون مع اإلنتربول و 

اإلتحاد األوروبي وحدات تدريبية في مجال الوقاية 
ومكافحة اإلتجار بالمياجرين من خالل سمسمة من 
اإلجتماعات لفرق من الخبراء ومسؤولي إنفاذ 
القوانين والمّدعين العامين داخل الدول، ىذه الدورات 
ال تستيدف الدول فقط بل المنظمات غير الحكومية 

قد نّظم المكتب دورة توجييية لشركائو من كذلك، ف
المنظمات غير الحكومية بشأن إقامة شراكات مع 
الشركات تيدف إلى إعادة تأىيل ضحايا اإلتجار 
بالبشر و إقامة برامج الوقاية عمى صعيد المجتمعات 

 . (13)المحمية

جيود الوكاالت المتخصصة التابعة : المبحث الثاني
 اإلتجار بالبشر لألمم المتحدة في مكافحة

تجد الوكاالت المتخصِّصة أساسيا القانوني في 
، حيث (13)من ميثاق األمم المت حدة 19نص المادة 

لم يقتصر األمر عمى ميثاق األمم المتحدة في إبراز 
اإلىتمام بتحقيق الحقوق والحريات األساسية لإلنسان 
ن ما عب رت مواثيق الوكاالت المتخصصة التي  وا 

بعد قيام األمم المتحدة بشكل أو بآخر عن  ُأنِشَئت
، ونظًرا لكثرة (11)ىذا اإلىتمام والحرص عمى تنفيذه

سياماتيا في مجال حقوق  الوكاالت المتخصِّصة وا 
 (المطمب األول)اإلنسان، فإن نا إرتأينا أن نخّصص 

لمحديث عن دور منظمة اليجرة الدولية في مكافحة 
لمحديث عن دور ( يالمطمب الثان)اإلتجار بالبشر، 

منظمة العمل الدولية في مكافحة اإلتجار بالبشر، 
دور اليونيسيف في مكافحة ( المطمب الثالث)

 . اإلتجار بالبشر
دور منظمة اليجرة الدولية في : المطمب األول

 مكافحة اإلتجار بالبشر
وكانت  4214تأّسست منظمة اليجرة الدولية عام 
تسمى الم جنة  قبل ىذا التاريخ عبارة عن لجنة

الحكومية الدولية لميجرة األوروبية، ثم خمفتيا منظمة 
 42اليجرة الدولية، غير أّن دستورىا تّم تأسيسو في 

 4211و دخل حّيز الّنفاذ في نوفمبر  4213أكتوبر 
، تتمّتع 4222وجزء من دستورىا تّم تعديمو في عام 

ىا المنظمة الدولية لميجرة بالشخصية القانونية، ومقرّ 
 .    (11)دولة 439في جنيف وتضّم في عضويتيا 

لقد اختار مكتب شؤون السكان و الالجئين 
واليجرة بوزارة الخارجية األمريكية المنظمة الدولية 
لميجرة كأول شريك لو في تطبيق برامج مكافحة 
اإلتجار بالبشر، وما تّم ذلك إاّل نظرًا لمخبرة الميدانية 

وبناءًا عمى  (11)ىذا المجال المكثّفة لدى المنّظمة في
العالقة الوطيدة بين جرائم اإلتجار بالبشر و تيريب 
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المياجرين، فإّن مكافحة اإلتجار بالبشر قد أخذت 
حّيًزا كبيرًا من عمل المنظمة، لذا تشمل جيود 

 :المنظمة العديد من اإلجراءات منيا
 تقديم العون لمضحايا: الفرع األول

لية بتقديم العون لكل تقوم منظمة اليجرة الدو 
ضحايا اإلتجار بالبشر، من حماية و رعاية طبية 
عادة تأىيل جسدي ونفسي، وكذا حماية حقوق  وا 
ىؤالء الضحايا اإلنسانية والقانونية و إتاحة الفرصة 

 (19)أماميم لإلندماج مرة أخرى في مجتمعاتيم
معتمدة في ذلك عمى ثالث مبادئ أساسية وىي 

ن الخاصة بالضحايا و كذا احترام حقوق اإلنسا
الحالة الصحية والعقمية واإلجتماعية لكل فرد عمى 

و لممجتمع ككل وكذا اإلستدامة من خالل بناء  حدى
القدرات لممؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع 

 .(12)المدني
إّن اإلندماج في المجتمعات ميم جدا ألنو يحمي 

ار الضحية من الوقوع مرة أخرى في حبائل اإلتج
بالبشر بسبب ضعفيا وىشاشة موقفيا، وتأخذ 
مساعدة الضحايا عمى اإلندماج أشكااًل كثيرة تشمل 
التدريب الميني، إيجاد فرص عمل ووظائف 
مدعومة، توفير القروض الصغيرة لتييئة الفرصة 
أمام ىؤالء الضحايا لمقيام بأنشطة ُتدر  عمييم دخاًل، 

في لذلك فقد جعمت المنظمة من اإلندماج 
 3003، فمنذ عام (12)المجتمعات إحدى أولوياتيا

قامت المنظمة بمبادرات إلعادة التأىيل اإلجتماعي 
امرأة وفتاة ىندية مّتجر بين  100واإلقتصادي لنحو 
 .(10)ألغراض جنسية

وبناءا عمى تقرير منظمة اليجرة الدولية عن 
، فإّنو قد تّم تقديم العون 3043اإلتجار بالبشر لعام 

ضحية عبر لعالم في العام  1122ساعدة ل والم
حالة  4012حالة في أوروبا،  4101منيم  3044

حالة في نصف الكرة  221في جنوب ووسط آسيا، 

حالة في شرق آسيا والمحيط  210األرضية الغربي، 
حالة  303حالة في الشرق األوسط و  121اليادي، 

سنة تشكل  42في إفريقيا وكانت نسبة األطفال دون 
بينما في  % 31الي ثمث العدد اإلجمالي بمعدل حو 

باقي الثمثين كانت نسبة النساء تزيد عن نسبة 
 .(14)الرجال

وعمى اعتبار أّن األطفال ىم أكثر الفئات تعر ضًا 
لإلتجار، فكثيرًا ما يجدون أنفسيم في مواقف تسّيل 
تعر ضيم ليذه الجريمة، فإّن المنظمة تقوم في الوقت 

ذ العديد من البرامج لمساعدة ىؤالء الراىن بتنفي
الضحايا، فمثال في غانا أنقذت المنظمة وشركاؤىا 

ضحية قام أىميم و ذووىم ببيعيم  130أكثر من 
بسبب الفقر والحرمان لمصيادين المتمركزين عمى 
بحيرة فولتا حيث قامت المنظمة بتوفير التدريب 
 الاّلزم والقروض الصغيرة لمصيادين لمساعدتيم عمى
تحسين أدوات الصيد وتقنيات الصيد وبالتالي ينتيي 
احتياجيم إلى اإلستعانة بالصغار في أعمال 

 . (13)الصيد
إجراء األبحاث حول ظاىرة اإلتجار :الفرع الثاني

 بالبشر
 3043و حتى مطمع العام  4221منذ عام 

 21مشروع في  100قامت المنظمة بتنفيذ ما يقارب 
ضحية، كما  41000الي بمدا وقّدمت المساعدة لحو 

أجرت المنظمة أبحاثا كمية ونوعية حول ظاىرة 
اإلتجار بالبشر بيدف تقديم معمومات تعّزز عمميا 
وعمل اآلخرين في ىذا المجال، ويتركز اإلىتمام 
عمى نواح بعينيا كطرق واتجاىات اإلتجار بالبشر 
ومسبباتو وعواقبو عمى األفراد و المجتمعات، وكذلك 

مام عمى بنية المجموعات اإلجرامية يتركز اإلىت
المنظمة ومواقعيا وطريقة عمميا، وفيما يتم الجزء 
األكبر من ىذه األبحاث عمى الصعيد الوطني، تقوم 
المنظمة الدولية لميجرة بجمع البيانات حول اإلتجار 
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بالبشر وتحميميا من المنظور اإلقميمي من أجل 
 .(13)ىرةتعزيز التعاون بين الدول في محاربة الظا

 إجراء حمالت التوعية و النشر: الفرع الثالث
، تقوم "الوقاية خير من العالج"إعمااًل لمبدأ 

منظمة اليجرة الدولية بحمالت توعية في بمدان 
المصدر والمقصد عمى حدٍّ سواء وذلك بيدف تثقيف 
العامة من الناس حول ظاىرة اإلتجار بالبشر 

التي يشك ون وتشجيعيم عمى اإلبالغ عن الحاالت 
فييا وكذا تزويد المجموعات الضعيفة المعّرضة ليذا 
الخطر بالمعمومات الضرورية الاّلزمة لحماية أنفسيم 
من جميع أساليب اإلستقطاب التي يستخدميا 

، وكذا استخدام وسائل اإلعالم (11)المتاجرون
الضخمة بغية وصول المعمومات بسرعة إلى أكبر 

ا نجد المنظمة تنسق عدد ممكن من األشخاص، لذ
مع وسائل اإلعالم المحمية والدولية باستخدام رسائل 
ذات مستوى ثقافي رفيع موّجية باألساس لكل فئات 

 . (11)المجتمع
التنسيق مع المؤسسات الحكومية في : الفرع الرابع

 مجال بناء القدرات الوطنية
 ضمن بالبشر تجاراإل مكافحة إدراجلقد تم  

 مكتبفمة الدولية لميجرة، لمنظاجدول أعمال 
مقة وصل ح التسعيناتمنذ منتصف شّكل  المنظمة

 كما أّن عمميا كان بين الييئات الوطنية والدولية،
تجار اليجرة غير المشروعة واإل)عمى عدة جبيات 

لذا فقد تّم ، (المخدرات ةتجار  وتجريم بالبشر
ة خصوصًا في خبير  كمنظمةعتراف الدولي بيا اإل

تجميع بال سيما فيما يتعمق )ة قضايا اليجر 
تدفقات اليجرة غير الشرعية باإلحصاءات المتعمقة 

، باإلضافة إلى وضعيا (11)(تجار بالبشرواإل
بين الفاعمين الدوليين  اوسيط تشكلكمنظمة دولية 
بين الحكومات والمنظمات و ، الميدانوالمحميين في 
من تعتبر المنظمة الدولية لميجرة ف ،غير الحكومية

لرواد في مجال تطوير تعاون متعدد المستويات، ا
تأسيس سياسة  ةضرور  وتعتمد في عمميا عمى مبدأ

    .(19)تجار بالبشر وحماية الضحاياشاممة لمكافحة اإل
تعمل المنظمة عمى بناء قدرات المؤسسات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خالل 
 التعاون التقني مع ىذه المؤسسات لرفع مستوى
مواجية التحديات التي تفرضيا ظاىرة اإلتجار، 
ويشمل ىذا البناء تدريب المنظمات غير الحكومية 
وكذا المسؤولين الحكوميين مثل رجال الشرطة، 
وتقديم المساندة التقنية في تطوير التشريعات 
والسياسات واإلجراءات لمحاربة اإلتجار بالبشر، 

، وقد (12)باإلضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية
أصدرت المنظمة الكثير من الكتيبات الموّجية 
لجميع فئات المجتمع ومختمف مشاربيم إبتداءًا 
بالمؤسسات الحكومية كالبرلمان والشرطة ومروًرا 
بالمنظمات غير الحكومية ووصواًل إلى الضحايا في 

 .(12)حّد أنفسيم
أداة قياسية  3000كما طّورت المنظمة في عام 

ت مكافحة اإلتجار بالبشر وجّربتيا عمى إلدارة بيانا
أرض الواقع، حيث ُتعد  ىذه األداة أكبر قاعدة 
بيانات تحتوي معمومات رئيسية عن ضحايا اإلتجار 
بالبشر في العالم، وتعمل وحدة قياس مكافحة 
اإلتجار بالبشر عمى تسييل إدارة عمميات منظمة 
ة اليجرة الدولية من حيث تقديم المساعدة المباشر 

عادة إدماجيم وكذلك إجراء مسح  لمضحايا ونقميم وا 
لمعاناتيم من خالل نظام تتم إدارتو مركزيا، 
وبالمقابل يعزز ىذا النظام قدرات البحث وعممية فيم 
المسببات وعواقب اإلتجار، ويعمل كمخزون معرفي 
مكّرس إلعداد اإلحصائيات والتقارير المفّصمة 

مج و رسم السياسات واألبحاث المعرفية وتطوير البرا
 .(90)لمكافحة اإلتجار بالبشر
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ونحن بصدد الحديث عن  -وحسُبنا أن نشير 
إلى  -إسيامات المنظمة في مجال بناء قدرات الدول

إنشاء أول مأوى إقميمي لمنساء والفتيات ضحايا 
، ىذا 3040اإلتجار بالبشر في مصر في ديسمبر 

 المأوى الذي يكمن اليدف من وراء إنشائو في
مساعدة الضحايا من الفتيات و النساء المصريات 

، كما اضطمعت المنظمة بالكثير من (94)وغيرىن
األنشطة في إطار مشاريع تتعمق بمكافحة اإلتجار 
بالبشر في وزارات العدل والشؤون المحمية والداخمية 
والرعاية اإلجتماعية و التنمية باإلضافة إلى أنشطة 

ة في المجتمع المدني، مع الكثير من الجيات الفاعم
كما تتعاون المنظمة في سياق عمميا مع مؤسسات 
أخرى كالجمعيات الوطنية لمصميب واليالل األحمر 
والمؤسسات الدينية بوصفيا شريكة في تنفيذ مشاريع 

 .(93)مكافحة اإلتجار بالبشر
جيود منظمة العمل الدولية : المطمب الثاني

((OIT في مكافحة اإلتجار بالبشر 
نشئت ىذه المنظمة بموجب معاىدة السالم لعام أُ 

وُيشكِّل دستورىا الجزء الثالث عشر من  4242
ثم أصبحت , معاىدة فرساي كمنظمة مستقمة بذاتيا

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة بموجب إتفاقية 
الوصل التي تم  إبراميا بين منظمة العمل الدولية 

سنة  والمجمس اإلقتصادي واإلجتماعي وذلك
4212
(93)  . 

تشّكل عمالة األطفال أحد أخطر أوجو جرائم 
اإلّتجار بالبشر، وتشير إحصائيات منظمة العمل 

مميون طفل في العالم  310الدولية إلى وجود حوالي 
عاما يعممون في ظل ( 41و1)تتراوح أعمارىم بين 

يعمل الطفل ظروف خطيرة وفي أعمال شاقة، حيث 
عة يوميا في مزارع المطاط سا 49ماليزيا حوالي في 

وفي تنزانيا يعمل األطفال في مجال البناء وفي 
الفمبين يعممون في صيد األسماك وىي مينة محفوفة 

من ىنا لم تّدخر  منظمة العمل  (91)بالمخاطر
 الدولية جيدا في محاولة القضاء عمى ىذه الظاىرة،

واحد من أربعة كر إلغاء عمالة األطفال ااعتب فمقد تم
وتم في البداية  .العمل الدولية داف رئيسية لمنظمةأى

بشأن الحد األدنى لمسن  4242اتفاقية  اعتماد
لمؤتمر  أول دورةفي ( 1تفاقية رقم اإل( )الصناعة)

 .العمل الدولي
مراحل في إطار الجيود  ةثالثويمكن تمييز 

منظمة في إطار األطفال  المبذولة إللغاء عمل
 ذ عاماستمرت منولى ألامرحمة فال العمل الدولية

سعت منظمة العمل وفييا ، 4293لغاية عام  4242
األنظمة والممارسات المتعمقة  التأثير في إلىالدولية 

بصورة  المنظمة بعمل األطفال في الدول أعضاء
تفاقيات الدولية اإللك بغية تبني ذ، و رئيسية

الحد األدنى لسن بال سيما  والتوصيات المتعمقة
عام  والمرحمة الثانية بدأت بعد مل،العالقبول في 

عندما قدم المدير  ،4223وخاصة منذ عام  4292
لمنظمة العمل الدولية تقريره إلى مؤتمر العمل  العام

زت ورك    "عمالة األطفال"الدولي تحت عنوان 
 حمالت التوعية عمى فييا منظمة العمل الدولية

عمى الرأي العام ونشر المعمومات عن والتأثير 
وبدأت المرحمة الثالثة في ، كال عمل األطفالأش

نت المساعدة بداية سنوات التسعينات أين تضمّ 
محكومات وال سيما من خالل التقنية المباشرة ل

  .(91)لممموسةاالبحوث 

وال شك أّن أىم ما قامت بو المنظمة من جيود 
 :في مجال مكافحة عمالة األطفال يشمل

 إبرام إتفاقيات الحد األدنى لسن العمل: الفرع األول
كان القضاء عمى عمل األطفال من أبرز 
األىداف التي سعت منظمة العمل الدولية لتحقيقيا 

، ومن األدوات الرئيسية التي 4242منذ نشأتيا عام 
اعتمدتيا المنظمة بمرور الزمن لتحقيق ىذا اليدف 
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مفيوم الحد األدنى  اعتماد ومراقبة معايير عمل ُتحّدد
لسن العمل أو اإلستخدام، وقد كان ذلك من خالل 
إصدار المنظمة لمعديد من اإلتفاقيات التي تعالج 
شؤون العمل المختمفة منيا اإلتفاقيات الثمانية التي 
تمثل المعايير األساسية لحقوق اإلنسان في العمل، 

بشأن  4293لسنة  432كان آخرىا اإلتفاقيتين رقم 
 423األدنى لسن اإلستخدام و اإلتفاقية رقم  الحدّ 

. (91)بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال 4222لسنة 
 .سنعّرج باختصار عمى اإلتفاقيتين

939إتفاقية العمل الدولية رقم : أوال
(99)  

تيدف ىذه اإلتفاقية عمى المدى البعيد إلى 
، حيث (92)القضاء الكامل عمى عمل األطفال

العمل ىو سن إتمام التعميم  وضعت حدًّا أدنى لسن
الذي اعتبرت أّنو ال يجوز أن يقّل عن اإللزامي و 

الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل األطفال حتى سن 
الثامنة عشرة في األعمال التي ُيحتمل أن ُتعّرض 
لمخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب 

و أوجبت  (92)طبيعتيا أو الظروف التي ُتؤد ى فييا
الدول المصادقة أن تتعّيد باتباع سياسة وطنية  عمى

ترمي لمقضاء فعميا عمى عمل األطفال و أسباب 
 .عمالة األطفال

990إتفاقية العمل الدولية رقم : ثانيا
(92) 

، 432جاءت ىذه اإلتفاقية مكّممة لإلتفاقية رقم 
عمى أسوأ أشكال  وذلك لمحّث عمى ضرورة القضاء

لمقضاء التام و الكمي عمى عمل األطفال أوال تمييدًا 
، وقد أّكدت ىذه (24)كل أشكال عمل األطفال

عادة  اإلتفاقية عمى أىمية التعميم األساسي المجاني وا 
تأىيل األطفال العاممين و دمجيم إجتماعيا، مع 
العناية بحاجات أسرىم، كما أّكدت بأن  الفقر ىو 
السبب الرئيسي لعمل األطفال وأّن الحّل يكمن في 

زيز النمو اإلقتصادي لمدول، وحّددت عددا من تع
األعمال اعتبرتيا أسوأ األعمال التي يؤّدييا الطفل 

العمل القسري بكافة أشكالو وأنواعو و  وىي الرِّق
واستخدام األطفال في النِّزاعات المسّمحة واستخداميم 
وعرضيم ألغراض الّدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية 

زاولة أنشطة غير واستخداميم أو عرضيم لم
، كما دعت الدول إلى (23)مشروعة كالمخدرات

التشاور مع المنظمات المينية إلى وضع قائمة ليذه 
وكذا النص في  (23)األعمال و مراجعتيا بشكل دوري

قوانينيا الداخمية عمى عقوبات جزائية بحق المخالفين 
 .ألحكام االتفاقية

اء عمى توفير اإلعانة لمدول لمقض: الفرع الثاني
 عمالة األطفال

من خالل حّثيا  -تسعى منظمة العمل الدولية 
الدول عمى ضرورة اإللتزام بالمعايير الدولية لمعمل 

لمقضاء  -والُموّضحة في اإلتفاقيات سالفة الذكر
عمى استغالل األطفال في األعمال الشاقة التي 
تؤدي في كثير من األحيان إلصابتيم بأمراض 

يم، خصوًصا األعمال في مجال مزمنة تنتيي بوفات
بالمائة من  10الزراعة، حيث قّدرت المنظمة أّن 

عمالة األطفال في العالم ىي في مجال الزراعة، 
القطن  الكاكاو في غرب إفريقيا إلى حقول فمن مزارع

يتم القضاء عمى أحالم الطفولة  (21)في أوزباكستان
دنى وُيستغل األطفال أّيما استغالل دونما مراعاة أل

حقوقيم المكفولة في اإلتفاقيات والمواثيق الدولية، 
ولعّل من أىم التدابير التي اّتخذتيا المنظمة توفير 
المناخ الاّلزم لمدول التي تعاني الفقر والحروب من 
خالل مساعدتيا في تنمية اقتصادىا، وذلك ألّن 
الفقر يعتبر من بين أىم أسباب المجوء إلى عمالة 

ذا إعانة الدول عمى إصالح ، وك(21)األطفال
منظومتيا التربوية سواء من خالل توفير مجانية 
التعميم عمى جميع المستويات أو من خالل مكافحة 

 .مشاكل التسّرب المدرسي
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إنشاء البرنامج العالمي إيباك : الفرع الثالث
(IPEC) لمقضاء عمى عمالة األطفال 

قّدمت حكومة ألمانيا مساىمة  4220في سنة 
إلنشاء برنامج فني غير مسبوق لمنظمة العمل  كبيرة

الدولية بشأن عمالة األطفال، وقد ساىمت ىذه 
الخطوة فضاًل عن القرار الرامي إلى اعتماد عمل 
األطفال كقضية مشتركة بين جميع األقسام في سنة 

في وضع حجر األساس إلطالق حممة  4223
جديدة وفّعالة عمى المدى الطويل ضّد عمل األطفال 

البرنامج من جانب المنظمة، وبالفعل تّم تأسيس 
لمقضاء عمى عمالة األطفال  (IPEC)العالمي إيباك 

قد بمغت ميزانيتو السنوية لمتعاون التقني لعام و 
مميون دوالر، لذا فيو أكبر  14حوالي  3002

بمدا، وقد  22برنامج من نوعو في العالم يعمل في 
يث ضّم زاد عدد المشتركين فيو بشكل كبير ح

باإلضافة إلى الدول منظمات أرباب العمل، العمال، 
ممثمي قطاع الحكومات، مختمف الوكاالت، 
البرلمانيين، منظمات المجتمع المدني، المنظمات 
غير الحكومية، شركات القطاع الخاص، مختمف 
وسائل اإلعالم والجامعات باإلضافة إلى األطفال 

 .(21)وذوييم
نامج ىو القضاء ىدف البر  الرغم من أن  ب

وضع أّنو قد  إالّ التدريجي عمى عمل األطفال، 
أسوأ أشكال عمل األطفال حسب  استيدافوأولوية 

 :شامالً  423تفاقية رقم التعريف الوارد في اإل
كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيية مثل  -

 .تجار بيماإل بيع األطفال و
و لقنانة والعمل القسري أاين و عبودية الد   -

اإلجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباري 
 .لألطفال الستخداميم في الصراعات المسمحة

 مضييعر تأو  مأو تشغيمي األطفال استخدام -
نتاج أعمال إباحية أو أداء  لممارسة الدعارة، وا 

 .عروض إباحية
 مضييعر تأو  مأو تشغيمي األطفال استخدام -

إلنتاج المخدرات ألنشطة غير مشروعة، وال سيما 
تجار بيا عمى النحو المحدد في المعاىدات واإل

  .الدولية ذات الصمة
ل التي بحكم طبيعتيا أو الظروف التي اعماأل -

أن تضر بصحة أو سالمة أو أخالق  يمكنتتم فييا 
     .(29)األطفال

وفي مجال اإلتجار يساعد البرنامج الحكومات 
دولة عمى  30والشركاء اإلجتماعيين في أكثر من 

تقييم ىذه المشكمة وبمورة اإلستجابات الضرورية من 
نفاذ  خالل الحماية عمى نطاق واسع والوقاية وا 
القوانين والتشريعات ودعم الضحايا، حيث برز أثر 
اليجرة عمى عمل األطفال وارتباط ذلك باإلتجار، 
ففي كل سنة يتم إكراه أكثر من مميون طفل عمى 

اإلتجار بيم و بيعيم ألغراض الّدعارة، فضاًل عن 
، (22)جنسية أو الستخداميم إلنتاج األعمال اإلباحية

وقد وضع البرنامج الدولي لمقضاء عمى عمل 
األطفال نماذج لمتدخالت الّرامية إلى الوقاية من 
اإلستغالل الجنسي ألغراض تجارية وسحب األطفال 

  .من ىذه األعمال في بمدان كثيرة مثل ألبانيا والبيرو
وفي مجال إشراك األطفال في النزاعات 

عمى  3003عمل البرنامج منذ عام  (22)المسّمحة
تطوير التعميم وأنشطة التدريب عمى الميارات في 
إفريقيا الوسطى وكولومبيا و الفيميبين و سيريالنكا 
من أجل سحب الجنود األطفال و إعادة إدماجيم 

 3040ع البرنامج عام ضَ وَ والوقاية من التجنيد، 
منظمة العمل الدولية ومركز التجارة باإلشتراك مع 
عمى أسوأ أشكال عمل األطفال في  الدولية كتيبا

النزاع كما قام في نفس  حاالت النزاع وما بعد
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تنظيم اجتماع في تورينو لتبادل المعرفة بين اإلطار ب
 .(20)األطفال مكافحة عمل العاممين في مجال

و الدراسات المتعمقة  إجراء البحوث: الفرع الرابع
 بعمالة األطفال

تقوم منظمة العمل الدولية بإجراء البحوث 
والدراسات مع مختمف المنظمات الدولية وكذا الدول 
بيدف تكوين ىذه المنظمات، المؤسسات والدول في 
مجال مكافحة عمالة األطفال أو مساعدتيا عمى 
تدريب موظفييا عمى كيفية إحترام المعايير الدولية 

، حيث دعت المنظمة إلى تحالف (24)لمعمل
لمؤسسات األعمال لمكافحة العمل القسري، وقد 

أدوات إرشادية لمموظفين  3002نشرت في العام 
أعقبت تنظيم سمسمة من حمقات العمل الموجية لقادة 

 .(23)مجتمع األعمال في شتى أنحاء العالم
وعمى الّصعيد الوطني، قامت منظمة العمل 

ة مبادرات مع منظمات أرباب العمل أو الدولية بعد
غرف التجارة في بمدان تشمل األردن و البرازيل 
وروسيا والصين وفيتنام، كما قّدمت الّدعم لإلتحادات 
النقابية العالمية والوطنية كي تشارك بنشاط في منع 
ممارسات العمل القسري وتحديدىا وكذا ممارسات 

مة عمى العديد ، كما عّمقت المنظ(23)اإلتجار بالبشر
من مشاريع القوانين المتعمقة باليجرة، بما في ذلك 
األحكام التي تتعّمق باإلتجار، في بمدان تشمل عمى 

ألبانيا، أوكرانيا، سوريا جميورية : سبيل المثال
مولدوفا، لبنان، جزر المالديف، موريتانيا والواليات 

 .(21)المتحدة األمريكية
يف في مكافحة اليونيسجيود : المطمب الثالث
 اإلتجار بالبشر

بين الوكاالت لطالما تم  اعتبار اليونيسيف من 
ا تمعب دورً التي  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة،

حيث كان ليا مشاكل األطفال، ب ا فيما يتعمقرئيسيً 
وذلك نظرًا  ،اتفاقية حقوق الطفلباٌع كبير في إبرام 

عينات في التس خالل اً نشط اً دور  كانت تمعبلكونيا 
دعم و  ستغالل الجنسي لألطفالاإلجرائم  حظر

لمبادرات البحثية التي ا ، وشمل الدعمتياكافحم
مكتب العمل و   تنفذىا المنظمات غير الحكومية
وتسمم اليونيسيف  الدولي ومنظمة العمل الدولية،

بين استغالل األطفال ألغراض جنسية  رابطالب
ء األطفال بغا ، كما يشكلمكافحة عمالة األطفالو 

وفقا من بين أسوأ أشكال عمل األطفال واحدًا اآلن 
تفاقية منظمة العمل الدولية، التي اعتمدت في ال

4222 جوان
، وحينما نود ذكر بعض جيود (21)

اليونيسيف في مكافحة اإلتجار باألطفال نتناوليا في 
 :الفروع الثالثة اآلتية

من تقديم الخدمات لألطفال الناجين  :الفرع األول
 اإلتجار

تطمب حماية األطفال من اإلتجار تحديد ىوية ت
الضحايا بشكل سريع ووضعيم في بيئة آمنة 
مدادىم بالخدمات االجتماعية والرعاية الصحية  وا 

عادة إدماجيم في والد   عم النفسي واالجتماعي وا 
 ،ذلك في مصمحتيم ت أن  األسر والمجتمعات، إذا ثبُ 

 ًً دعم تدريب ف من خالل يساعد اليونيسوُت
المتخصصين العاممين مع األطفال بما في ذلك 

جتماعيين والعاممين الصحيين وأفراد األخصائيين اإل
الشرطة وموظفي الحدود لمتعامل بفاعمية مع 

 فاليونيسيوباإلضافة إلى ذلك، تدعم  ،اإلتجار
الحكومات في وضع معايير لمتعامل مع اإلتجار 

ؤولين وتدريبيم باألطفال مثل تطوير الموظفين المس
تعمل ، كما عمى تقنيات التحقيق المالئمة لألطفال

حسن اليونيسيف عمى تعزيز بيئة تحمي األطفال وتُ 
الخدمات الموفرة  وتشمل ،وتعميميم ورعايتيم تيمصح

تجار بالبشر، لجميع األطفال، بمن فييم ضحايا اإل
المشورة،  آليات اإلحالة، ومراكز اإليواء، وخدمات

والوصاية، والوصول إلى التعميم،  لصحيةوالرعاية ا
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 كما توفر اليونيسيف التدريب ،والمشورة القانونية
لممنظمات غير الحكومية المحمية التي تدير مراكز 

تجار بالبشر وخطًا ساخنًا إيواء لمنساء ضحايا اإل
 .(21)لمضحايا

تنظيم المبادرات و المؤتمرات ذات : الفرع الثاني
 ارالعالقة بموضوع اإلتج

ودولة اإلمارات  فوقعت اليونيسي 3001في عام 
العربية المتحدة إتفاقية إلعادة األطفال المشاركين 
في سباقات اليجن التي تُقام في اإلمارات إلى 
أوطانيم، حيث كان الكثير من ىؤالء األطفال 

 .(29)ضحايا لإلتجار
نظمت اليونيسيف أول ندوة  3001وفي عام 

طفال في الدول العربية، حول مكافحة اإلتجار باأل
المممكة العربية : دول عربية شممت  2شاركت فييا 

 ةالسعودية، البحرين، مصر، اإلمارات العربي
 . (22)المتحدة، األردن، الكويت، لبنان، قطر واليمن

 الثالث العالمي المؤتمر ُعقد 3002 نوفمبر في
 الذي واليافعين، لألطفال الجنسي االستغالل لمكافحة

 البرازيل حكومة مع باالشتراك اليونيسيف متونظ  
 السياحة في األطفال بغاء اءينإل الدولية والمنظمة
 وفي البغاء في األطفال الستغالل حدٍ  ووضع اآلسيوية

 جنسية ألغراض ميب و اإلتجار اإلباحية المواد إنتاج

 حقوق التفاقية الحكومية غير المنظمات وفريق

 لإلستغالل الجديدة بعاداأل المؤتمر واستعرض الطفل،

االتجار  ذلك في بما التجارية، لألغراض الجنسي
 لممتابعة أساساً  لممؤتمر الختامية الوثيقة وتتيح بالبشر،

 .باألطفال اإلتجار تشمل مجاالت في
 ُجمعت عالمية، بياناتعدة قا اليونيسيف وتدير 
 المتعددة العنقودية اإلستقصائية دراستيا طريق عن

(22)المؤشرات
 عن قياسيا ُيمكن التي القضايا بشأن 

 لمظروف المعيشية اإلستقصائية الدراسات طريق
  الوالدة بتسجيل المتعمقة القضايا ذلك في بما لألسر،

عاقتيم األطفال وعمل ، وتأديبيم وزواجيم وا 
 لميونيسيف التابع لمبحوث إينوشينتي مركز ويستضيف

باألطفال  باإلتجار المتعمقة لمبحوث الشبكي الموقع
(Trafficking Research Hub website

 )(400)
 

 المعارف ونقل البيانات لجمع مكرس موقع وىو

 المتعمقة بالبحوث المتصمة المنيجيات وتطوير

 األخرى المنشورات وتتضمن باألطفال، باإلتجار

 األطفال حقوق حماية بشأن مرجعياً  دليالً  الحديثة

 South)بعنوان  أوروبا وتقريراً  في اإلتجار ضحايا

Asia in Action: Preventing and 

Responding to "Child Trafficking")  
 والتصدي باألطفال اإلتجار منعل العمل آسيا جنوب)

 .(404)(لو
 التوجييية المبادئ ( اليونيسيف أصدرت كما
 (403)(اإلتجار ضحايا األطفال بحماية المتعمقة
 السياسات لوضع مرجعاً  التقني المورد ىذا ويستخَدم

 الحكومات يساعد وىو ،الممارسات واستحداث
 الحكومية غير والمنظمات الدولية والمنظمات
 األطفال حماية في لمخدمات المقدمة األخرى والجيات
 .اإلتجار ضحايا

 السعي لبناء قدرات الدول  :الفرع الثالث
 بناء في الحكومات دعم عمى اليونيسيف تركز

 تشمل والتي الطفل، لحماية ةالوطني النُظم وتعزيز

 والخدمات واألنظمة والسياسات القوانين مجموعة

 - االجتماعية القطاعات جميع امتداد عمى الالزمة

 األمن الصحة االجتماعية،التعميم، الرعاية وبخاصة

 ىذه أىداف تشمل الوقاية صعيد وعمى القضاء،و 

 اإلقصاء من لمحدّ  وتقويتيا األسر دعم ظمالن  

 والعنف االنفصال مخاطر ومن اعياالجتم

 تدريب أنشطة اليونيسيف تدعم ، كما(403)واالستغالل

 اليجرة وموظفي والشرطة العامين والمّدعين القضاة

 الطفل حقوق مجال في االجتماعيين واألخصائيين
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 صربيا في االتجار ضحايا األطفال حماية وتدابير

 .وأنغوال األسود والجبل
عمميا لمكافحة اإلتجار  وتُنّسق اليونيسيف في

بالبشر مع الكثير من الجيات والوكاالت 
المتخصصة التي ليا نفس اليدف المنشود خصوصا 

وكذا ( IPEC)منظمة العمل الدولية برنامج ايباك 
المنظمات غير الحكومية والدول ومنظمات العمال 
وأرباب العمل والباحثين واألكاديميين وأطراف 

و كذا مع األطفال أنفسيم  المجتمع المدني الفاعمة
، فقد (401)وذلك من خالل المبادرات داخل الدول

سعت اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لتوزيع 
وذلك في إطار المبادرة  - (401)العديد من الكتيبات

 (401)(UN.GIFT)العالمية لمكافحة اإلتجار بالبشر 
موّجيو باألساس لكثير  – التي عقدتيا األمم المتحدة

من فئات المجتمع من أكاديميين و أفراد الشرطة 
والبرلمانيين وصواًل إلى األطفال في حّد ذاتيم 
واليدف الرئيس من ىذه الكتيبات ىو نشر الوعي 
عالم جميع فئات المجتمع الداخمي لمدولة بخطورة  وا 

 مع باالشتراك اليونيسيف، تقوم كما، (409)اإلتجار

 بغاء اءينإل الدولية ةوالمنظم العالمية السياحة منظمة

 قواعد مدونة بدعم اآلسيوية، السياحة في األطفال

 اإلستغالل من األطفال لحماية الدولية السموك

 ييدف مشروع وىو والسياحة، السفر خالل الجنسي

 في السياحة وصناعة الخاص القطاع إشراك إلى

 السياحة في األطفال الستغالل النشطة المكافحة

كما وضعت ، (402)باألطفال واالتجار الجنسية
 دليالً  الدولية العمل منظمةباإلشتراك مع  اليونيسيف

باألطفال  االتجار مكافحة في لممساعدة تدريبياً 
 دليل الدولي البرلماني وباالشتراك مع اإلتحاد

 والذي ُترجم" باألطفال االتجار مكافحة "البرلمانيين

 حول واسع نطاق عمى المشّرعون ويستخدمو

(402)العالم
.  

 :ةـالخاتم
الوكاالت األمم المتحدة بمختمف أجيزتيا و  تقوم

المتخّصصة الّتابعة ليا وكذا مجمس حقوق اإلنسان 
بجيود كبيرة بغية الحّد من جرائم اإلتجار بالبشر، 
سواء من خالل التقارير أو المبادرات أو تعزيز وبناء 
القدرات عن طريق تنظيم المؤتمرات والورشات داخل 

تدريب المسؤولين الحكوميين مثل رجال ل وكذا الدو 
الشرطة، وتقديم المساندة التقنية في تطوير 
التشريعات والسياسات واإلجراءات لمحاربة اإلتجار 
بالبشر، باإلضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية، 
ولئن كانت ىذه الجيود كبيرة إاّل أّنيا ال ترقى إلى 

ا أخذنا بعين المستوى المطموب، خصوصًا إذا م
اإلعتبار أّن جرائم اإلتجار بالبشر أضحت تنافس 
جريمتي اإلتجار بالمخدرات واألسمحة، بل إّنيا تُدر  
أرباحًا تجاوز أرباح ىاتين الجريمتين في كثير من 
األحيان، باإلضافة لخطورتيا كونيا تجعل من النفس 
البشرية التي كّرمتيا كل الشرائع السماوية سمعة 

 :، لذا وجب إبداء التوصيات التاليةلمتداول
مع جرائم لو تتعامل منظمة األمم المتحدة حّبذا  -

كاعتبارىا  ،اإلتجار بالبشر بمزيد من الحزم والشدة
مثال جريمة دولية ُتخّصص ليا من اإلمكانات 
والدِّراسات ما يجعميا تؤّثر في المجتمع الّدولي، مّما 

رامة اإلنسان يجعل العصابات والدول التي تمتين ك
 .تكّف عن تصّرفاتيا

ضرورة التطوير الدائم والمستمر لمتشريعات  -
والقوانين ذات الصمة بقضايا إنتياك حقوق الطفل 

 .وفي مقدمتيا تجنيده في النزاعات المسمحة
من الضروري عقد ندوات دورية لمراكز البحوث  -

والدراسات في الجامعات لبحث موضوع تجنيد 
بل ودراستيا كأحد  ،زاعات المسمحةاألطفال زمن الن

مظاىر اإلتجار بالبشر ضمن مادة قانون العقوبات 
 .  في كميات القانون و الشرطة
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مكافحة اإلتجار بالبشر ال تكون إاّل من خالل  -
لذا  ،مكافحة مسبباتيا والمتمثمة في الفقر والبطالة

البد من مكافحة ىذه األسباب واستئصاليا من 
 .جذورىا

ن الدولي في مجال مكافحة اإلتجار ز التعاو تعزي -
بالبشر من خالل عقد اتفاقيات ثنائية و جماعية مع 

إذ يصعب مكافحة ىذه الظاىرة  ،كافة دول العالم
 .بدون تعاون دولي نشيط و فّعال

 

 
 :الحىاشي و التهميشات

لعام  (باليرمو)يتاجرون بالبشر، وخاصة النساء واألطفال عّرف بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة األشخاص الذين  – 9
يواء أو استقبال األشخاص من خالل وسائل التيديد أو استخدام القوة أو غيرىا من أساليب اإلكراه، "اإلتجار بالبشر بأنو  3000 تجنيد ونقل وا 

استالم دفعات مالية، أو خدمات، لمحصول عمى موافقة واالختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السمطة أو موقف ضعف، أو إعطاء أو 
 ".الشخص عمى أن يسيطر عميو شخص أخر من أجل استغاللو

، دار مكافحة اإلتجار بالبشر في القانون المصري و التشريعات المقارنة و في ضوء المواثيق واإلتفاقيات الدوليةرامي متولي القاضي،  -0
 . 43، ص 3044األولى،  النيضة العربية ، القاىرة، الطبعة

، دار النيضة اإلتجار بالبشر و بخاصة األطفال من وجية النظر العممية النفسية و اإلجتماعية و القانونيةأميرة محمد بكر البحيري،  - 3
 .21، ص 3044العربية، القاىرة، 

 9  - Mathilde Darley, Le statut de la victime dans la lutte contre la traite des femmes, Revue Critique 

internationale, 2006/1 no 30, p 108. 

، دار الشروق، القاىرة، الطبعة األولى، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماىيتيا ووسائل مكافحتيا دوليا و عربيامحمود شريف البسيوني،  – 8
 .13، ص 3001

6
 01، أنظر في ذلك الجريدة الرسمية رقم 32، 41، 41، 2، 1، 3، 4المواد  ىمع التحفظ عم 33/04/4221صدقت الجزائر عمييا بتاريخ  – 

 .31/04/4221بتاريخ 
 .4292من إتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعام  1المادة : أنظر -9
وفقا  4220بر سبتم3و دخمت حيز النفاذ في  4222نوفمبر  30المؤرخ في  99/08اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -9

المؤرخة  24، أنظر الجريدة الرسمية رقم 49، 41، 41، 43لتحفظ عمى المواد مع ا 42/43/4223وقد صدقت عمييا الجزائر في . 12لممادة 
 .43/4223/ 33في 

1
 .4222من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  34المادة  - 

 .4222من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  42المادة  -92
99
 .من البروتوكول الممحق بيا و الخاص بإشراك األطفال في النزاعات المسّمحة 4من إتفاقية حقوق الطفل، كذلك المادة  32المادة  - 
وفقا  4214جويمية  31ودخمت حيز النفاذ في  4212ديسمبر  3يوم ( 1-د)349اعتمدت بموجب قرار الجمعية العام لألمم المتحدة  - 90

 .10، ص 3043، دار النيضة العربية، القاىرة، م اإلتجار بالبشر بين القانون الّدولي و القانون المصريجرائ، مصطفى شحاتة، 31لممادة 
 42دخل حيز النفاذ في  - 3000ماي  31الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  313اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -93

 .3003جانفي 
 41الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  31لتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عتمد وعرض لمتوقيع واا -99

يواء أو استقبال األشخاص من خالل وسائل التيديد أو ": و يعّرف اإلتجار بالبشر في مادتو الثالثة كما يمي 3000نوفمبر تجنيد ونقل وا 
كراه، واالختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السمطة أو موقف ضعف، أو إعطاء أو استالم استخدام القوة أو غيرىا من أساليب اإل

 ".دفعات مالية، أو خدمات، لمحصول عمى موافقة الشخص عمى أن يسيطر عميو شخص أخر من أجل استغاللو
98
 .313، ص 3044مصر، ، دار الكتب القانونية، (دراسة مقارنة)دىام أكرم عمر، جريمة اإلتجار بالبشر،  – 
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الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول منع )الجيود الدولية في مكافحة اإلتجار بالبشر، الجزء األولد محمد يحي مطر و آخرون، .أ -96
والبحوث،  ، مركز الدراساتومعاقبة اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء و األطفال المكّمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 .اوما بعدى 319، ص 3040جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، 
، ىذه البعثات "خدمات جنسية"، عمى مبعوثييا في ميمات السالم شراء 3001بعد العديد من الفضائح، حظرت األمم المتحدة منذ عام  -99

حاسما في نمو صناعة البغاء واالتجار بالنساء ألغراض الدعارة، وفي  كما ىو الحال في كمبوديا والبوسنة واليرسك وغيرىا، كانت عامال
 القواتوقد اتخذت األمم المتحدة ىذا القرار تأسيًا بالحكومة السويدية التي تحظر عمى  ،"الطمب"محاولة لوقف ذلك  كان الحل الوحيد حظر 

وقد اعتمدت اإلدارة السويدية ىذه السياسة بيدف  ،في الخارج"ات جنسية شراء خدم"العسكرية وأفراد الخدمات اإلنسانية والشرطة والدبموماسيين 
 .الحّد من المواقف التي تكون ميينة بالنسبة لمنساء"

Richard POULIN, Abolitionnistes et réglementaristes : la bataille autour du Protocole contre la traite 

des personnes de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 

Revue Tiers Monde, N° 199, juillet-septembre 2009, p675. 

، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية، (دراسة مقارنة)إستراتيجية مكافحة جرائم اإلتجار بالبشرأحمد لطفي السيد مرعي،  -99
 .بعدىاوما  1، ص 3002

 .421، المرجع السابق، ص جرائم اإلتجار بالبشر بين القانون الّدولي و القانون المصريمصطفى شحاتة،  -91

 .3003جوان  3في  United Nations Daily Newsنشرة أخبار األمم المتحدة اليومية ،  -02
21 - UN.document, A/63/90, par 20. 
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